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А. Модернизиране на архивния фонд от

автентични фолклорни материали

B. Експериментален

Mеждуинститутски проект БАН 2002 -

мултимедиен архив

Ръководители: С. Додунеков (ИМИ) и
М. Сантова (ИЕФЕМ)

Съвместен проект на
ИМИ при БАН и ВТУ 2005-2006;
Ръководител Г. Богданова (ИМИ)

FolkKnow: Teхнологии, основани
на знания за създаване на дигитални
ресурси и виртуално представяне на
значими колекции от българското
фолклорно наследство
C.

Интердисциплинарна национална програма 2006Ръководител Г. Богданова
Финансирана от Фонд “Научни изследвания” – МОМН

Трети етап

ИМИ, ИЕФЕМ, ВТУ

Финансиран от АРСКИТ

D. Информационни технологии за
представяне с музика, ноти и текст
на български народни песни в
дигитална библиотека
Съвместен проект на ИЕФЕМ и ИМИ при БАН

2009 Ръководители: Л. Пейчева и Н. Киров
Финансиран от Фонд “Научни
изследвания” – МОМН

Институт по
математика и
информатика при БАН

ВТУ „Св.Св. Кирил и
Методий”

Институт за етнология и
фолклористика с
Eтнографски музей
при БАН

Експерти от РИМ –
Велико Търново и др.

Mодул 1

Модул 2

«Създаване и експониране на Фонд
БФН”, Изпълнител: ИЕФЕМ при БАН,
В. Матеева

«Създаване, анотиране и защита на

дигитален архив БФН» Изпълнител:
ИМИ при БАН, Г. Богданова

Фолклорен цифров архив и цифрова библиотека
на избрани колекции от фолклорни материали
Интерактивна виртуална среда (артерия)

със социално ориентирани приложения
Базиращи се на архива в НЦНКН при ИЕФЕМ – БАН

Модул 3:

http://artery.bg73.net/7
Модул 4

«Създаване на дигитални библиотеки «Социално-ориентирани приложения
и информационна артерия с
на БФН в образованието, научните
виртуални експозиции за БФН”,
изследвания и културния туризъм»,
Изпълнител: ИМИ при БАН, Р. Павлов Изпълнител: ВТУ, Г. Тодоров

Обхващат фолклорното наследство като цялостна система,
базирани на научен архив, ползват дългогодишния опит на
Националния център за нематериално културно наследство
при ИЕФЕМ – БАН
Целят оптимално отразяване на спецификите и
многообразието на фолк-артефакти в тяхната системна
връзка при цифровизиране на различни типове документи
Предоставят концептуалния модел за съдържанието и
структурирането на цифровия архив и библиотека
(структура, обекти, връзки, семантични единици, типови
колекции)
Специално издание „Фолклорно наследство и дигитален
архив”, сп. Български фолклор, №3-4, 2010

А. Фолк артефакт/фолклорен текст: съдържателни параметри,
спецификация и класификация към област т БФН:
1) Заглавие; 2) Класификационна схема с 20 главни рубрики,
съответстващи на основните дялове на БФН;
3) Подрубрики и ключови думи; 4) Сигнатура и архивен номер;
5) Достъпност (в кой архив/и се съхранява);
6) Публикуване (данни за публикуван материал);

8) Език (език, диалект);

9) Анотация;

7) Права (за достъп и др.);

10) Изследвания.

Б. Запис: Параметри на записа (аудио, видео, текст, фото):
1) Име на файла;
2) Описание (първичен носител; нотограма; кинетограма; дешифрама);
3) Дата, Място на записа;

4) Записвач/и;

5) Ситуация на записа;

6) Осведомител/и.

Инструкции за попълване на Матрицата, за достъпа и търсенето и др.
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http://artery.bg73.net/6
Избрани колекции фолк артефакти в подходящ
формат за представяне
За всеки артефакт може да се добавят обработени и
цифров съхранени обекти от друг тип медия: текст,
цифрови снимки, аудио запис и видео клип; текстово
описание, анотации по съдържание и цифровизиране

FolkKnow Цифрово хранилище за информация и знания

Семинари’2011

Фолк-артерия,
Блог, соц.мрежи,
Медии, RSS

Конференция’2011
Изложби’2011

Хранилище “Фолклорно
знание”, брошури, плакати
и PR материали

Фонд FolkKnow





BELL - “Проучване и паспортизация на уникални
камбани от историческото и културно наследство
на България и създаване на аудио и видео архив
с помощта на съвременни технологии”, КИН
1009/2006 към ФНИ, МОМН; 2007-2008
BellKnow - цифров фонд за знания за камбани,
2009-

